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Her yıl Mayıs ayında Cihanbeyli ilçesine gelen
tarım işçileri, İnsuyu Pınarbaşı Göz mevkiinde
yaşamlarını sürdürmekte ve işçiler, Kaymakamlık
tarafından yaptırılan lavabo, tuvalet ve
duşakabinlerde ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Konya Çeltik Kaymakamlığı’nda mevsimlik gezici tarım işçileri izleme
kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda mevsimlik gezici işçilerinin
yerleşim yerleri, sağlık, eğitim, ikâmet, din hizmetleri, güvenlik, çalışma
ücretleri ve çocuk işçiliğinin önlenmesi üzerine yapılması gerekenler ile
alınması gereken tedbirler kararlaştırılmıştır.

Konya Seydişehir İlçe Kaymakamı,
Jandarma Komutanı, Emniyet
Müdürü, Özel İdare Müdürü, Milli
Eğitim Müdürü ve öğretmenlerden
oluşan ekip ile birlikte, pancar
çapasında çalışmak üzere
Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye ve
Kahramanmaraş’tan ilçeye bağlı
Aşağıkaraören, Gökhüyük ve Taşağıl
köylerine gelen mevsimlik işçileri
ziyaret etmiştir.

Konya, Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2019
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Konya’nın Ereğli ilçesinde,
mevsimlik tarım işçilerini taşıyan
kamyonetin devrilmesi sonucu
bir kişi öldü, dördü çocuk 11 kişi
yaralandı.
Akşehir Belediyesi, ilçeye çalışmak üzere gelen Suriyeli ve
Şanlıurfalı tarım işçilerine Yazla ve Karabulut mahallelerinde
100 paket erzak yardımı yaptı. Yardımın, işçilerin bulunduğu
diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

2019

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında
Konya Valiliği, Yunak ilçesine içinde duş, tuvalet, mutfak ve
çamaşırhane olan 10 adet konteyner göndermiştir.

Hayata Destek Derneği, Mevsimlik
Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma
Raporu ailelerin sosyo-ekonomik
yapılarını, çalışma ve yaşam koşullarını,
yoksullukları ve yoksunluklarını ele
alarak, bu değişkenlerin çocukların
iyi olma hali üzerindeki etkisini
incelemiştir.

Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okul öncesi ve ilköğretim
çağındaki 60 çocuk, çadır alanlarından
servislerle alınarak Cihanbeyli Merkez
Atatürk İlköğretim Okulu’na getirildi.
Burada ilköğretim dersleri alan
çocukları ziyaret eden İlçe Kaymakamı,
öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Proje
kapsamında 6 adet rehber öğretmen
görevlendirildiğini açıklayan İlçe Milli
Eğitim Müdürü, eğitimlerin Eylül
ayı sonuna kadar devam edeceğini,
çocuklara beden sağlığı ve bakımı,
hijyen, meslek tanıtımı gibi konularda da
bilgi verileceğini açıklamıştır.

Kaynak: CNN Türk
https://www.cnnturk.com/yasam/mevsimlik-tarimiscileri-konya-ovasinda-mesaide?page=11

Konya, Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 2019

Konya’nın merkez Selçuklu Kaymakamlığı,
mevsimlik ve gezici tarım işçileri için
içinde kadınlara ve erkeklere ayrı olacak
şekilde, 4 tuvalet ve 4 duş bulunan seyyar
konteynerler yaptırdı. İşçi çadırlarının
yanına kurulan konteynerlerdeki
musluklardan güneş enerji kolektörleri
sayesinde, işçilere günün her saati sıcak su
imkanı sağlanmıştır.

Konya’nın Kulu ilçesine her yıl olduğu gibi
bu yıl da, Şanlıurfa’dan geçici mevsimlik
tarım işçileri gelmeye başladı. Pancar
çapası, ot alma, kimyon, mercimek,
nohut ve diğer baklagillerin bakım ve
hasadını yapan işçiler,
Cumhuriyet Mahallesi
Su Arıtma Tesisleri’nin
yanına kurdukları
çadırlarda kalıyor.
40 çadırda 45 ailenin
yaşadığı yerleşimde
çocuklar dahil yaklaşık
400 kişi bulunuyor.
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Özet

Bu çalışmada, Konya ilinde çiftçilerin sosyal güvenlik durumları, farklı ekolojik bölgelerde, farklı işletme
tipleri ve işletme yöneticilerinin risk algılarına göre incelenmiştir. Çalışmanın ana materyalini il genelinde tarım
işletmelerini temsilen tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 396 adet tarım işletmesinden
elde edilen veriler oluşturmuştur. Ayrıca konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan da yararlanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, Konya ilinde ekolojik bölgeler, işletme tipleri ve risk algı grupları itibariyle çiftçilerin sosyal
güvenlik kuruluşlarına kayıtlılık durumları farklılık arz etmektedir. İncelenen işletmelerde, işletmeler ortalaması
olarak çiftçilerin %54,30’u Tarım Bağ-Kur’una, %31,12’si SSK’a, %8,01’i Esnaf Bağ-Kur’una, %4,33’ü Emekli
Sandığına kayıtlıdır. Her hangi bir sigorta sistemine kayıtlı olmayıp yeşil kartlı olanların oran ise %2,25’dir.
İşletme tipleri ve risk gruplarında çiftçilerin sosyal güvenlikleri ile sahip olunan arazi miktarı ve tarımsal gelir
arasında doğrusal bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Bununla beraber, 1. Bölge, 3.Bölge ve 5. Bölgede bulunan
çiftçilerin Tarım Bağ-Kur’una kayıtlılık oranları birbirine yakın, 2. ve 4. Bölgede ise bu oranların düşük olduğu
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi, Sosyal Güvenlik, İşletme Tipi, Risk Grubu.
The Social Security Status of Farmers in Different Farm Typologies and Agro-Ecologicol Regions in Konya
Province
Abstract
In this study, farmers’ social security status was analysed in terms of different ecological zones, in
different farm typologies and risk perception groups of the farm managers in Konya province. The main
material of this study was obtained from 396 households determined by the Stratified Random Sampling
Method in Konya province. Relevant studies were also used. According to the findings, farmers’ registration
status to the social security institutions is different in respect of ecological zones, farm typologies and risk
perception groups. In the household surveyed, 54.30% of the farmers are registered to Agricultural Bag-Kur,
31.12% of them are to Social Insurance Institution (SII), 8.01% is to Commercial Bag-Kur and 4.33% is to Pension
Service. The rate of people owned green card and not registered to any of the insurance system is 2.25%. It was
observed that it is not a linear relationship between the social security of farmers and the amount of land
owned in terms of farm typologies and risk groups. Besides, it was determined that the rates of registration of
farmers are close together in the 1st Zone, 3rd Zone and 5th Zone, while this rate is lower in the 2nd and 4th
Zones.
Key Words: Farmer, Social Security, Farm Typology, Risk group.
içinde yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla,
Giriş
sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal hukuk ilke ve
Sosyal
güvenlik
kavramı,
kişilerin
kurumların yaşama geçirilmesinde ve toplumun
yaşamlarını tehlikeye sokacak olaylara karşı
güvenliğinin sağlanmasında en önemli araçlardan
güvenlik ve geleceğini garanti altına alma
birisi de sosyal güvenliktir (Ceylan ve Çelik, 1995;
arayışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve
Artukoğlu, 1998). Bir toplumda sosyal güvenlik
gelişmiştir (Turhanoğulları, 2003). Ekonomik ve
insanların temel ihtiyaçlarındandır. Sosyal güvenlik,
sosyal adalet gerçekleşmeden, toplumun barış
geniş anlamda bütün vatandaşların dar anlamda
*:Bu çalışmanın verileri 113K429 nolu TÜBİTAK projesinden alınmıştır.
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Konya Akşehir
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, mevsimlik
gezici tarım işçisi
olarak ilçeye gelen
tarım işçilerinin
çocukları ile Suriyeli
çocukların eğitime
kazandırılmasıyla ilgili
çalışma başlatmıştır.
Akşehir’e bağlı yerleşim yerlerine gelen mevsimlik gezici
tarım işçilerinin çocuklarının eğitime devam ettirilmesi
ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları devam etmektedir.

Konya, Altınekin İlçesi, Borukkuyu Mahallesi, 2019
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Konya, Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 2019

METİP kapsamında Konya Sarayönü’nde,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
tarafından seyyar banyolar inşa edilmiştir.
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2008
2007

Devlet İstatistik Enstitüsü
Çocuk İşgücü Anketi
sonuçlarını yayımlamıştır.

Madde 1: Bu Sözleşme
uyarınca çocuğa
uygulanabilecek olan
kanuna göre daha erken
yaşta reşit olma durumu
hariç, on sekiz yaşına
kadar her insan çocuk
sayılır.

Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme 1994 yılında
Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından
çekincelerle onaylanmıştır.

Devlet İstatistik
Enstitüsü Çocuk
İşgücü Anketi
sonuçlarını
yayımlamıştır.

TBMM, ILO’nun
138 sayılı Asgari
Yaş Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.

Başbakanlıktan:

TBMM, ILO’nun
182 sayılı En Kötü
Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması ve
Kaldırılmasına
İlişkin Acil
Önlemler
Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.

Madde 3: Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi çocukların
alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukların
zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburî çalıştırılmaları gibi
kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini; çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların
üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; çocuğun
özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal
olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; doğası veya gerçekleştirildiği
koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işi kapsar.
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Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi için Zamana
Bağlı Politika ve
Program Çerçevesi’ni
yayımladı.

Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri

Türkiye İstatistik
Kurumu Çocuk İşgücü
Anketi sonuçlarını
yayımlamıştır.

GENELGE
2017/6

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı
Aşağıkaraören köyü yakınına Gaziantep ve
Kahramanmaraş’tan gelen mevsimlik işçiler
yerleşim alanı kurdular. Yaklaşık 120 çadırda
800 kişinin yaşadığı alandaki mevsimlik
işçiler “Devlet bizlere konteyner verdi, fakat
yeterli değil. Elektriğimiz yok. Su yoktu daha
yeni verildi. Sabah 6’da çalışmaya başlıyoruz,
ekili arazilerde bir dekarı 55 liraya çapa
yapıyoruz, bir işçi ailesinin günlük yevmiyesi
yaklaşık 15 liraya geliyor.” dedi.

2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından Mevsimlik Gezici Tarım
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi
(METİP) başlatılmıştır.

Genelge
Dizgi
Ekler Film – 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Nisan 2011
tarihli ve 5410 sayılı 2011/25 sayılı Mevsimlik
Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri
Genelgesi yayımlanmıştır.

ILO Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı (IPEC) kapsamında ilgili tüm
kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı
Politika ve Program Çerçevesi, çocuk işçiliği ile mücadelede bir yol haritası niteliğindedir.
Türkiye’de öncelikle çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin neler olduğu belirlenmiştir; sokakta
çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ve aile işleri dışında,
ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma. Belirlenen en kötü biçimlerdeki çocuk
işçiliğinin bütüncül, katılımcı, çok taraflı ve takvimlendirilmiş, ülkenin kalkınma planlarına
entegre bir programla belirli süre içinde önlenmesi hedeflenmiştir.

2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ

YASAMA YILI

24

5

SIRA SAYISI: 716
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
RAPORU

2017

Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından 21.03.2016 tarihli ve
2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım
İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer
Ailelerin Çocuklarının Eğitime
Erişimi Genelgesi yürürlüğe
konulmuştur.

Mart 2015

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
The International Labour Organization

METİP kapsamında yoğunlukla Seydişehir ilçesinde alan çalışması ve
ihtiyaç analizi yapılmış, ailelere gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
verilmiştir.

Tarımda Mevsimlik İşlerde Çalışanlarla ilgili Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem
planına göre; işçilere barınma için yer gösterilmiş, biriken katı atıklar periyodik olarak
toplanmış, içme suyu mevcut şebekesi ile sağlanmış, seyyar tuvaletler ve temizlik için
güneş enerjisi sistemleri kurulmuştur.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam alanları ziyaret edilerek temin edilen
konteynerların durumu incelenmiş; tüm konteynerların kırık ve kullanılmaz şekilde
olduğu tespit edilmiştir.

2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım
İşçileri Başbakanlık Genelgesi
yayımlanmıştır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu
yayımlamıştır.

Tarımda Mülteciler: Konya Örneği
Merve Renan Türkkulu
Konya’da geçici koruma altında 106.254 Suriyeli, uluslararası koruma
altında 6941 kişi olup bunların toplamının nüfusa oranı yaklaşık yüzde
5’tir. İlde Afgan, Somalili, Sudanlı, Iraklı ve Filistinli göçmenlerin varlığı
gözlemlenmektedir. Kamu kurumları yetkilileriyle yapılan görüşmelerde,
Konya’da tarım sektöründe oldukça yüksek bir mülteci istihdamının
mevcut olduğu öğrenilmiştir. Ancak, İŞKUR’dan alınan bilgiye göre resmi
olarak sadece 14 kişi kayıtlı çalışmaktadır. Mültecilerin tarımda istihdam
edilmesinin nedenleri arasında ucuz işgücü, düşük üretim maliyeti, yerel
halkın tarımdan uzaklaşması ve göreceli olarak göçmenlerin daha verimli
çalışması algısı yatmaktadır. Tarımda yoğun olarak Suriyeli, Özbek ve
Afganlar çalışırken, hayvancılıkta çoğunlukla Afganlar çalışmaktadır.
Konya Yunak Kaymakamı, Saray Mahallesi İlçe Emniyet
Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftü Vekili, İlçe
Sağlık Grup Başkanı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü
ile birlikte mevsimlik tarım işçileri ile iftar yaptı.

2018

2016
20 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı İş Kanunu ile özel
istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi sağlama yetkisi
verilmiştir. Bürolar istihdam ettiği işçilerini yasada
belirlenen koşullar çerçevesinde işverenlere geçici olarak
verebilecektir.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
Working Child
2012

Seydişehir ilçesinde etkili
olan sağanak nedeniyle
pancar çapasında çalışan
200 tarım işçisinin yaşadığı
çadırlar su altında kaldı.
İşçiler, muhtarlık, Kızılay
Şube Başkanlığı, Ziraat Odası
Başkanlığı tarafından araçlarla geceyi geçirmek üzere
Kesecik düğün salonuna yerleştirildi ve işçilere Kızılay
tarafından yiyecek yardımında bulunuldu.

2015
6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mevsimlik
tarım işçilerine yönelik hizmetler büyükşehir belediyesinin
sorumluluğuna dahil olmuştur.

2012/20 sayılı Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
Genelgesi yayımlanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu
Çocuk İşgücü Anketi
sonuçlarını yayımlamıştır.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının okullulaşmasını sağlamak amacıyla ilçelerde takip
ekipleri kurulmuş, taramalar neticesinde 2019 yılının Mayıs ayından itibaren ile gelen 579, ilden
giden 164 öğrenci olduğu tespit edilmiştir. İle gelen öğrencilerin okula devamları sağlanmış, gezici
oldukları için çocuklarını okula kaydettirmekte isteksiz olan velilere rehberlik hizmeti verilmiştir.
Engelli veya özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlükleri’ne
yönlendirilmiştir. Eylül ayında 31 ilçede, mevsimlik tarım işçisi çalıştıranlara yönelik saha ziyaretleri
yapılarak çocuk işçiliği konusunda bilgilendirme yapılmıştır. LGS’de ve Bursluluk sınavında
mağduriyet yaşamamaları için mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocukları için yedek sınav
oluşturularak sınava girmeleri sağlanmıştır.

Tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği ve verimliliği bakımından önemli bir
merkez olan Konya Ovası, Şanlıurfa’dan gelen binlerce aileye ekmek
kapısı oluyor. Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği Başkanı,
“Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 400 bin kişiden 250 bini
tarım işçiliği yapmak için yola çıkıyor. Konya’nın 31 ilçesi ve köylerine
tarım işçileri çadır kuruyor.” şeklinde konuştu.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kadın Meclisi, Isparta’nın Yalvaç ilçesinden
Konya’ya çalışmaya giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını
yitiren 15 kadın işçinin bulunduğu Konya Akşehir’e giderek, işçi
kadınların çalışma ve yaşam
koşullarına dair gözlemlerde
bulunmuştur. Meclis’in
paylaştığı kısa açıklamada,
bölgede hane geçimini
genellikle kadınların sağladığı
ve kadınların yoğun olarak
geçici tarım işçisi olarak
sigortasız ve güvencesiz
çalıştığı belirtilmiştir.

2012

Başbakanlık tarafından 2010/6 sayılı
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Çalışma ve Sosyal Hayatlarının
İyileştirilmesi Genelgesi yayımlanmıştır.

GENELGE

Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu
Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’yi
kabul etmiştir.

Zorlu Yaşam Zorunlu Annelik Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Deneyimleri
Eda Beydili Gürbüz
Mevsimlik tarım işçisi kadınların annelik deneyimlerini anlamayı ve annelerin
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan araştırma
kapsamında, Cihanbeyli’de (Konya), Çarşamba’da (Samsun) ve Şanlıurfa’da 27
görüşme yapılmıştır. Ayrıca Şanlıurfa, Cihanbeyli ve Çarşamba’da hizmet sunan
farklı alanlardan 32 kişiyle de görüşme yürütülmüştür.

Konya Sarayönü’nde tarım işlerinde çalışmak üzere çevre il ve
ilçelerden gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve
sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan İzleme
Kurulu, Kaymakam başkanlığında toplanmıştır.

Konya, Altınekin İlçesi, Yenice Mahallesi, 2019

2011

2009

Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin çocukları için Çumra ilçe merkezinde, Abdullah
Tenekeci İlkokulu’nun bahçesinde inşaa edilen 4 derslikli prefabrik anasınıfına, 2019-2020
eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı yapılacaktır.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı
araştırmasına göre, 2017 yılında Konya’da tarımsal işletmelerde
mevsimlik tarım işçilerine yapılan günlük ödeme erkek işçiler için
bir önceki yıla göre yüzde 7,3 oranında azalarak 71 lira, kadın işçiler
için ise yüzde 0,4 oranında artarak 48,8 lira oldu.

Konya, Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 2019

Geçici Tarım
İşçilerinin Çalışma
Koşulları ve
Özellikleri; Konya
Kaşınhanı Beldesi
Havuç Tarımında
Çalışan Kadın İşçiler
Örneği
Mithat Direk, İrem
Gemiz

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin bölgeye geldiği aylarda Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici
sağlık ekipleri kişilerden sıtma kan örnekleri almakta, gebe, bebek, çocuk, 15-49 yaş kadın
izlemleri yapmakta, demir ve D vitamini desteği sağlamaktadır.

Şanlıurfa’dan Konya Cihanbeyli’ye gelen mevsimlik tarım işçileri,
güneşin altında 12 saat kesintisiz çalışarak günlük 50 lira alıyor. İşçiler,
Cihanbeyli’ye bağlı köylerde, pancar tarlalarında önce çapa, ardından
pancar toplama işlerini yapıyor. İşçiler ayrıca buğday zamanında da
çalışıyor.

Konya Akşehir ilçesi Kaymakamı, İlçe Jandarma
Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli
Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
ile birlikte Yazla Mahallesi’ne tarım işleri yapmak
üzere gelen Suriyeli tarım işçilerinin kaldıkları
yerler ve çalışma koşulları hakkında incelemede
bulunmuştur.

Cihanbeyli Toplum Sağlığı
Merkezi, mevsimlik tarım
işçilerine yönelik sağlık
kontrolü taraması, kitap
toplama kampanyası ve
yaşam ortamını iyileştirme
çalışması yapmıştır.

Kozanlı ve Tavşançalı beldelerine çalışmak için
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden
gelen işçilerin barınması için METİP
kapsamında gönderilen konteynerlar Konya
Kulu Kaymakamlığı tarafından hizmete
sunulmuştur.

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Güneysınır Kaymakamlığı
ve Güneysınır İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Hatay’ın İskenderun
ilçesinden Konya’ya gelen
tarım işçisi ailelerin çocukları,
aileleriyle birlikte kaldıkları
çadırlardan ve tarlalardan
servislerle alınarak Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak
hizmet veren Güneysınır Şehir Konağı’ndaki havuza
getirilmiştir. Genç KOMEK (Konya Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları) Yaz Okulu öğrencileri de
kendi aralarında topladıkları harçlıklarla çocuklara kıyafet,
ayakkabı ve oyuncak hediye etmiştir.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Konya İlinde Farklı İşletme Tipleri ve AgroEkolojik Bölgelere Göre Çiftçilerin Sosyal
Güvenlik Durumu
Yusuf Çelik, Zeki Bayramoğlu, Orhan Gündüz,
Zuhal Karakayacı
396 adet tarım işletmesinden elde edilen
veriler kullanılarak ildeki çiftçilerin sosyal
güvenlik durumları, farklı ekolojik bölgelerde,
farklı işletme tipleri ve işletme yöneticilerinin
risk algılarına göre incelenmiştir. Kamu ve
özel sektördeki daimi tarım işçileri ile kamu
kesimindeki geçici tarım işçilerinin sosyal
sigortadan yararlanmasına karşın, ekonomik ve
sosyal koşullar açısından bu olanaktan öncelikle
yararlanması gereken, tarımda gezici veya geçici
olarak çalışan mevsimlik tarım işçileri sosyal
sigorta kapsamına alınmamıştır (Aksoy 1969,
Güven, 1988). Özel sektörde çalışan geçici tarım
işçilerinin isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik
olanağından yararlanması, 1983’te çıkarılan
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar
Kanunu ile sağlanmıştır.

Konya, Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2019

METİP kapsamında, mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi amacı ile, 2019
yılının Ağustos ayında düzenlenecek eğitimlerin konuları şöyledir; mevsimlik tarım işçileri ile ilgili
yasal düzenlemeler, çocuk işçiliğinde mahremiyet eğitimleri, Ekranla değil Akranla Büyüsün Projesi
tanıtımı ve materyal dağıtımı, finansal okuryazarlık.

Konya Seydişehir’e bağlı Gevrekli,
Ortakaraören, Taşağıl, Kumluca,
Gökhüyük, Kesecik, Akçalar, İncesu
mahallelerine yerleşerek mevsimlik
olarak çapa işlerinde çalışan 489
işçiye, Seydişehir Toplum Sağlığı
Merkezi tarafından genel sağlık
taraması, aşılama, bebek, çocuk ve
gebe izleme, kadın sağlığı, kanser
taraması, okuma yazma yoksunluğu
gibi konularda tespit çalışması
yapılmıştır.

Konya Halkapınar ilçesine gelen mevsimlik
gezici tarım işçilerinin ulaşım, barınma,
eğitim, sağlık, güvenlik ve çevreyle
ilişkiler konusunda sorunlarının tespiti
ile bu sorunların giderilmesine yönelik
yürütülecek çalışmaları görüşmek üzere
Halkapınar Kaymakamlığı’nda bir toplantı
yapılmıştır.

Kaynak: CNN Türk
https://www.cnnturk.com/yasam/mevsimlik-tarimiscileri-konya-ovasinda-mesaide?page=11

Konya, Karatay İlçesi, 2019

Konya Tuzlukçu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından, Tuzlukçu ilçesine mevsimlik gezici tarım işçisi olarak
gelen Suriyeli sığınmacılara yakacak, gıda ve giyecek yardımı yapıldı.
Tuzlukçu halkı da kendi aralarında topladıkları yardımların Suriyeli
sığınmacılara iletilmesinde büyük çaba gösterdi.

Konya’nın Akşehir ilçesindeki Ortaköy ve Karabulut mahallelerinde
mevsimlik tarım işçisi ailelerin zorunlu eğitim çağındaki çocuklarının
okula kazandırılması için, İl Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında
İlçe Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarını Takip Ekibi tarafından
alan taraması yapılmış ve tespiti yapılan çocukların okula kazandırılması
sağlanmıştır.

2019
Cumhurbaşkanlığı ilk 100 Günlük Eylem Planı ile 81 ilde Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Birimleri kurulmuştur. Her ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinden
oluşan birimler tarafından hazırlanan raporlar, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kurulu’nda
değerlendirilecektir.
İçişleri Bakanlığı, Yaz Mevsimi Tedbirleri Genelgesi’ni 81 il valiliğine gönderdi. Genelgeye
göre; tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai
araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak
trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli
yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında
şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Ulusal
Programı (2017-2023) yürürlüğe
konulmuştur.

Başbakanlık
Genelgesi ile 2018
Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Yılı ilan
edilmiştir.

Konya, Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2019

